
मामाा गाउँपालिका क्षते्रमा कार्ारत श्रलमक वगा तथा असहार्हरुिाई उपिब्ध 

गराइन ेराहत सम्बलधध मापदण्ड, २०७६ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

मामाा गाउँ कार्ापालिकाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७६/१२/२३ गते  

 

मामाा गाउँपालिका 
िटटनाथ, दार् चािा  

सचदचरपश्चिम प्रदेश, नेपाि 

  



मामाा गाउँपालिका क्षते्रमा कार्ारत श्रलमक वगा तथा असहार्हरुिाई उपिब्ध 

गराइन ेराहत सम्बलधध मापदण्ड, २०७६ 

कोलिड १९ को सम्िालवत संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रलतकुि अवस्थाबाट प्रिालवत क्षते्रमा 

कार्ारत श्रलमक वगा तथा असहार्हरुिाई दलैनक लिवन र्ापनको िालग मामाा गाउँपालिकाबाट 

राहत उपिब्ध गराउने गरर मामाा गाउँपालिका गाउँकार्ाापालिकाबाट िएको लनणार् 

कार्ााधवर्न गना र्ो मापदण्ड तर्ार गररएको छ । 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) र्स मापदण्डको नामः मामाा गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्ारत 

श्रलमक वगा तथा असहार्हरुिाई उपिब्ध गराइने राहत सम्बलधध मापदण्ड, २०७६ रहकेो 

छ । 

(२) र्ो मापदण्ड नेपाि सरकारि ेिकडाउन घोषणा गरेको अवलध सम्मको िालग िागु 

हुनेछ । 

२.  पररिाषाः लबषर् वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा र्स मापदण्डमा  

 क. मामाा गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्ारत श्रमीक वगा िन्नाि ेदलैनक रुपमा कामकाि गरी 

पटके वा दलैनक ज्र्ािा आम्दालन गने दफा ४ बमोलिम श्रलमक, कामदार तथा मिदरु सम्झनु 

पदाछ । 

 ख. असहार् िन्नाि ेकसकैो िािन पािनमा नरही असक्त तथा आवास लवलहन व्यलक्त 

सम्झनु पदाछ । 

 ग. राहत िन्नाि े नेपाि सरकारबाट लनणार् िए बमोलिम सम्बलधधत  स्थानीर् तहि े

दफा ३ बमोलिमका श्रलमक वगा तथा असहार्हरुिाई प्रदान गररने दफा ५ बमोलिमको सामालि 

सम्झनु पदाछ । 

 घ. स्थानीर् तह िन्नािे मामाा गाउँपालिका सम्झनु पदाछ । 

३. अलििखे राख्न ु पनेः(१) र्स मापदण्ड बमोलिमको राहत दहेार् श्रलमक वगा तथा 

असहार्हरुिाई प्रदान गना सम्बलधधत वडा कार्ाािर्ि ेअलििखे तर्ार गनुा पनेछ । 

क. पर्ाटक िररर्ा, लनमााण सामािी िररर्ा तथा सवारी साधन नचल्ने बाटोमा 

आवश्र्क वस्तुहरु ओसार पसार गने व्यलक्त । 



 ख. लगट्टी कुट्ने, बािुवा चाल्ने मिदरु । 

 ग. लनमााण कार्ामा दलैनक ज्र्ािादारी काम गने डकर्मा, लसकर्मा, हले्पर िगार्तका 

मिदरु । 

 घ. स्थानीर् तहमा दलैनक ज्र्ािादारीमा काम गने अधर् व्यक्ती। 

(२) र्स दफा बमोलिमको राहत पाउने पररवार तथा व्यलक्तको अलििखे अनुसूलच १ 

बमोलिम सम्बलधधत वडा सलचवि ेवडा सदस्र् तथा वडा अध्र्क्षको सहर्ोग लिई ३ ददन लित्र 

तर्ार गरर सावािलनक गनुा पनेछ । 

४. राहत लवतरण गनुा पनेः दफा ३ बमोलिमको िगतमा समावेश िएको श्रलमक वगा तथा 

असहार्हरुिाई सम्बलधधत वडािे अनुसुची २ बमोलिमको ढाँचामा लववरण राखी दफा ५ 

बमोलिमको राहत तत्काि लवतरण गनुा पनेछ । 

५. राहत सामािीः (१) खाद्य आवश्र्कताको आधारमा श्रलमक वगा तथा असहार्हरुिाई प्रलत 

पररवारका िालग दहेार्का सामािी राहत स्वरुप लवतरण गररनेछ । 

 क. चामि ३० दकिोिाम । 

 ख. दाि ३ दकिोिाम । 

 ग. नुन २ प्र्ाकेट । 

 घ. खानेतेि २ लिटर । 

 ङ. सावुन ४ वटा । 

 च. लचलन २ दकिोिाम । 

 (२) र्स मापदण्ड बमोलिम बमोलिम राहत लवतरण गदाा १ पररवारिाई एक इकाई मालन 

सम्बलधधत वडािे अलििेख कार्म गनुापनेछ । साथै, पररवार संख्र्ा कार्म गदाा दईु िनासम्म 

िए उपदफा (१) बमोलिमको राहत सामािीको आधा र सो िधदा बढी पररवार सखं्र्ा िए परैु 

राहत सामािी लवतरण गररनेछ । 



(३) र्स मापदण्डमा अधर्त्र िुनसुकै कुरा िेलखएको िएता पलन श्रलमक वगा तथा असहार् तथा 

तीनसँग सँगै रहकेा पररवारका कुनै सदस्र्ि ेर्स अवलधमा कुनै वैकलल्पक आर् आिान गरेको 

अवस्थामा लनििाई र्स मापदण्ड बमोलिमको राहत सामािी लवतरण गररने छैन । 

(४)  र्स मापदण्डमा अधर्त्र िुनसुकै कुरा िेलखएको िएता पलन एकै पररवारको एक िधदा बढी 

सदस्र्िाई राहत सामािी लवतरण गररने छैन । 

६. लवतरण गन ेलवलधः (१) दहेार्को लवलध अविम्बन गरी दफा ५  बमोलिमको राहत सामािी 

लवतरण गनुा पनेछ । 

क. राहत लवतरणको िालग  मामाा गाउँपालिकाि ेसामािी खररद गरर सम्बलधधत वडाको वडा 

अध्र्क्षिे लवतरण गने । 

ख. सम्बलधधत वडा सलमलतिे हुन सके्न सम्िाव्य लिड तथा अधर् व्यवस्थापकीर् समस्र्ाका 

कारणि ेवडा सलमलतबाट लवतरण गना नसके्न िएमा दहेार् बमोलिम लवतरण गने । 

१. स्थानीर् तहिे आफ्नो क्षेत्र लित्र दफा ५ बमोलिमको सामािी उपिब्ध गराउन सके्न स्थानीर् 

आपुर्ता कतााबाट मुल्र् सचूी लिई सो को आधारमा सामािीको गुणस्तर तथा मुल्र् र्दकन गने र 

उपिब्ध िए सम्मका आपुर्ता कताा छनौट गने । 

७. राहत लवतरणको अलििखे र प्रलतवदेनः (१) सम्बलधधत वडाि े लवतरणको अनुसूची २ 

बमोलिमको राहत लववरणको अलििेख आफ्नो कार्ाािर्मा राखी साप्तालहक रुपमा सावािलनक 

गनुा पनेछ  र एक प्रलत सम्बलधधत स्थानीर् तहका कार्ाािर्मा पठाउनु पनेछ । 

(२) प्रत्र्ेक स्थानीर् तहि ेराहतको प्रलतवेदन अनुसूची ३ बमोलिमको ढाँचामा पालक्षक रुपमा 

रालिर् पररचर्पत्र तथा पलिकरण लविाग र संघीर् मालमिा तथा सामाधर् प्रशासन 

मधत्रािर्मा पठाउनु पनेछ । 

(३) सघंीर् मालमिा तथा सामाधर् प्रशासन मधत्रािर्ि े राहत लवतरणको लनर्लमत अनुगमन 

गनेछ । 

८. कारवाही सम्बधधी व्यवस्थाः (१) र्स कार्ालवलधमा तोदकएको मापदण्ड पूरा निएका 

व्यलक्ति ेझुट्टा लववरण पशे गरी राहत लिन ुवा दोहोरो राहत लिनु हुदनै । 



(२) र्स कार्ालवलधको प्रलतकुि हुन ेगरर राहत लवतरणको िालग लसफाररस गने पदालधकारीिाई 

समेत प्रचलित कानुन बमोलिम कावााही गरर त्र्स्तो लसफाररस गने पदालधकारीबाट लनििे 

लसफाररस गरेको हद सम्मको रकम सम्बलधधत स्थानीर् तहि ेलनिबाट असुि गनुा पनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



अनसुचूी १ 

(दफा ३ सगँ सम्बलधधत) 

राहत प्राप्त गन ेव्यलक्तको लववरण 

१. नाम थरः  

२. बावुको नामः 

३. बािेको नामः 

४. स्थार्ी ठेगानाः    

५.  हािको ठेगाना 

६.  टेलिफोन वा मोबाइि नम्बर (िएमा)  

७. दलैनक ज्र्ािादारीमा कार्ारत स्थानः 

८. गने गरेको कामको लववरणः 

९. पेश गरेको कागिातको लववरणः ( कम्तीमा कुनै एक कागिात संिग्न गनुापने) 

क. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप वा 

ख. गररब घर पररवार पररचर्पत्रको प्रलतलिलप वा 

ग. सवारी चािक अनुमलतपत्रको प्रलतलिलप वा 

घ. अधर्ः 

१०. राहत लिने व्यलक्तको स्वः घोषणाः 

म र मेरो पररवारको सदस्र्िे रोिगारी, स्वरोिगारी वा अधर् कुनै माध्र्मबाट आर् 

आिान गरेका छैनन् । मिैे र्स्तो राहत सुलवधा दोहोरो लिएको छैन र लिने पलन छैन । 

मालथ पेश गरेको लववरण ठीक साँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचलित कानून बमोलिम 

सहुिँा बुझाउँिा । 

 

लनवेदकः-        औठाको छाप 

दस्तखतः- 

लमलतः- 

 

लसफाररस गने पदालधकारीः- 

दस्तखतः-       स्थानीर् तहको नामः- 

दस्तखतः       वडा न.ं 

नामः    पदः 

लमलत

दार्ाँ वार्ाँ 

  



अनुसूचीः २ 

(दफा ७ को उपदफा १ सँग सम्बलधधत) 

मामाा गाउँपालिका 

वडा न.ं .......... कार्ाािर् .................. 

राहत लवतरणको अलििखे 

लस.नं. राहत प्राप्त गने व्यलक्तको 

नाम 
ठेगाना तथा 

टेलिफोन नं 
बावुको नाम बािेको नाम राहतको 

लववरण 
राहत बुलझलिनेको 

दस्तखत 

१       

२       

३       

४       

५       

६       

७       

८       

९       

१०       

 

राहत लवतरण गनेको 

दस्तखतः 

नाम थरः 

टेलिफोन नं. 



अनसुचूीः २ 

(दफा ७ को उपदफा २ सगँ सम्बलधधत) 

मामाा गाउँपालिका 

प्रलतवदेन 

लस.नं. राहत प्राप्त गने व्यलक्तको 

नाम 
ठेगाना तथा 

टेलिफोन नं 
बावुको नाम बािेको नाम राहतको 

लववरण 
लमलत कैदफर्त 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

९        

१०        

 

लनवेदन गनेको 

दस्तखतः 

नाम थरः 

टेलिफोन नं.



     

 


